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Søren Hemmingsen har skrevet en flot og begivenhedsrig bog for børn fra 8 år. Den er fint
illustreret med billeder til hvert kapitel, hvor der er tilhørende korte beskrivelser, som
giver et godt overblik over både billederne og kapitlet. Bogen starter fint med den første
danske konge, Harald Blåtand, og afsluttes med Christian d. 10. Ydermere er der er flot
overblik - en tidslinje bagerst i bogen, så eleven forstår bogens - og historiens kronologiske
element.
Når man møder nye historiske termer, som eleven typisk ikke har hørt om før, er dette fint
beskrevet med en kort og præcis forklaring i en lille boks for sig selv. Som fx; “ Sygdommen
pest blev kaldt Den sorte død, fordi den syge krop kunne blive helt mørk ”. Disse små bokse er
ideelle til at hænge op i klassen, da teksten er så simpel og kort, så alle forstår de nye
historiske ord.
Man får en grundlæggende viden om kongemagten gennem tiden i Danmark, ud fra de
regenter, han har valgt at skrive om.
“ Danmark har både haft vilde og fredelige, skøre og kloge regenter. Og ingen af dem har
været kedelige ”. Søren Henningsen skuffer ikke med hans indledende tekst; han har formået at finde
forskellige slags regenter, som giver eleven et godt indtryk af, at den royale kongemagt ikke
altid har været ens, men meget dynamisk af deres sind og deres udførelse som regent.
Bogen giver den enkelte elev en god introduktion til hver valgte regent. Undervisningen af
emnet med bogen som undervisningsmateriale kræver dog, at læreren uddyber med sin
baggrundsviden, da kapitlerne er korte og overskuelige for børn. Det er nemt at lave
spørgsmål til teksten, da svarene er simple at finde; derfor kan bogen bruges på mange
forskellige niveauer. Der er dog udarbejdet opgaver til bogen, der gratis kan downloades på
fagklub.alinea.dk.
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